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 ?...להתעלםהציבור היכולים אנו 

ההסתדרות הרפואית בישראל הגישה  
עתירה לבג"צ בה היא  2018בתחילת מרץ 

מבקשת לחייב את משרדי הבריאות 
להוסיף מדי קופות החולים את  וכן והאוצר 

 מיטות אשפוז.  350שנה 

קשה להכביר במילים בחשיבותה של 
בקשה זו שכן הצפיפות הקטלנית והעומס 
שמוטלים על מערכת הבריאות מסכנים את 
חייו של החולה בשל גורמים שונים והראשי 
בהם הוא הידבקות בזיהומים נרכשים שעל 

גורמים למותם הפי דו"ח מבקר המדינה הם 
 מטופלים כל שנה.  6000-4,000של בין 

 , וק ביטוח בריאות ממלכתיחשל מכוחו 
משרדי הבריאות והאוצר חובה  מוטלת על

לממן ולספק את שירותי האשפוז שנכללים 
הימנעות הבסל הבריאות באיכות סבירה. 

מהוספת מיטות אשפוז פוגעת בזכות 
הגנה על להציבור לבריאות, בזכות לחיים ו

מוגנות . הזכויות הללו הגוף ובזכות לכבוד
 ד האדם וחירותו. תחת חוק יסוד: כבו

תמכה בעתירה של  'רפואה בטוחה'עמותת 
הר"י. הדבר השתקף בכתבות רבות 

 לחצו כאן לכתבות בנושא. בתקשורת בנושא.

 אי עקב -  העתירה  את דחה צ"בג לצערינו
 שהם אמרו צ"בבג, בנוסף ....הליכים מיצוי
 אין וכי, תקציב בענייני להתערב יודעים אינם

  . יסוד זכות של בפגיעה מדובר

רק לאחרונה החליטו שופטי הדבר מוזר, כי 
בג"צ להתערב בהגדלת שטחי המחיה 
לאסירים והורו למדינה להגדילם בצורה 

היכולים אנו להתעלם מהמציאות "דרמטית. 
ולהמשיך לשלוח את המורשעים בפלילים 

שאינם ראויים למחייתו של  לתנאי כליאה
 "?אדם

להתעלם מהמציאות  ,הציבור - היכולים אנו
לתנאי יקרים לנו הולהמשיך לשלוח את 

בפני ומציבים אותם שאינם ראויים  אשפוז
מוות מזיהומים לדבקות ויסיכון בלתי סביר לה

  עקב הצפיפות הקטלנית?

 !'רפואה בטוחה'למאבק של עכשיו הצטרפו 

 

 של עמותת רפואה בטוחההידיעון 

למרות המשבר ההולך ומעמיק במערכת 
שמבקר המדינה מתריע  ועל אף הבריאות

מדי שנה על פגיעה ניכרת בציבור 
שנפגעים ומתים מזיהומים  המטופלים

מאופיין המשבר  עקב הצפיפות הקטלנית,
עדר מוחלט של תוכנית כוללת, לא יבה

טווח לטווח הארוך והבינוני ואף לא ל
  ביותר.הקרוב 

גובר בכ"א מקצועי ומיומן, החוסר המ
חסור שמעמיק והולך במרכזים הממ

רפואים שיטפלו באוכלוסיה המתרבה 
והמזדקנת בקצב מוגבר והפער השלילי 

פריה ירמת הטיפול ההולך וגובר בין פרב
את מערכת למעשה, מקרב  ,למרכז

 הבריאות בישראל לקריסתה.

מערכת הבריאות 
 קורסת...

 מהו לדעת רוצים אתם אם
 הקשיבו, אדמות עלי גיהינום
 בגלי  ששודר הרדיו לראיון

 לקישור לחצו - ל"צה

 לסרטון לחצו כאן

 

תקצוב של המערכת -כל הנאמר נובע מתת
  ,שנה. על מנת לתקן את המעוות 25-יותר מ

נדרשים משאבים ברמה לאומית ליישום 
שנוצרו במהלך המטלות וסגירת הפערים 

 רפואה. הרותי ישכל ב השנים

לאור המצב הקשה, חייבת המדינה 
להתעשת,  ללמוד מכשלון, להפעיל חשיבה 

 יצירתית ולהתארגן מחדש. 

 !יש לבצע מהפכה בתחום הבריאות

 

לעשות אותו דבר פעם  היאאי־שפיות "הרי 
 ."אחר פעם ולצפות לתוצאות שונות

 )אלברט אינשטיין(.

 
 

 

 

כיתוב המתאר תמונה או 

 גרפיקה

זה לא מספיק "

לעשות כמיטב 

נו, צריך יכולת

לעשות את מה 

 שנדרש"!

 

 

 

 הפעילות שלנו

 

 הסברה לציבור הרחב 

  רפואה בטוחה

 בארגונים ובקהילה

  בטוחה רפואה

 בכנסת

 שותפי פעולה 
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רפואיות, זיהומים מסכני חיים  בהוצאות
   .ושיעורי תמותה גבוהים

, ישראל היא אחת OECDלפי ארגון 
המדינות בעלות שיעור העמידות הגבוה 

רכיב מה .אנטיביוטי בעולם לטיפול
עמידים לטיפול ההמסוכן של מטופלים 

קיימת בה אנטיביוטי במערכת בריאות ש
דורש צעדים מיידיים  ,צפיפות קטלנית
 לטיפול בבעיה.

 

ביחד עם  הפיקה  'רפואה בטוחה'עמותת 
 'הר"י'למחלות זיהומיות וכן עם  אגודהה

סרטון אנימציה מיוחד עבור הציבור 
הרחב בנוגע למודעות לעמידות 
לאנטיביוטיקה שכולל מספר כללים 
חשובים לשימוש מושכל באנטיביוטיקה 
כחלק ממאבק בזיהומים נרכשים 

הסרטון יוקרן בקרוב בערוצי  . בביה"ח
 .20-ו 13, 12טלויזיה 

 לסרטון לחצו כאן 

 

. 

 

  אנטיביוטיקהב שימוש מושכל

 

 רפואה בטוחה בארגונים ובקהילה

שימוש לא מושכל באנטיביוטיקה הינו 
איום ממשי ומשמעותי על בריאות 
הציבור. על בסיס תחזיות עולמיות, 
המשך והרחבת התפתחות העמידות 

-גידול מכללאנטיביוטיקה עלולה להוביל 
מקרי תמותה בשנה בישראל  6,000

אלף  200-100כיום, לסדר גודל של בין 
, ובכך 2050מקרי תמותה בשנה בשנת 

להפוך לאחד מגורמי התמותה 
 .המובילים, אם לא הדומיננטי שבהם

 

עמידות לטיפול אנטיביוטי נובעת ממספר 
-סיבות אך הגורם העיקרי הוא שימוש לא

  .מושכל בתרופות אנטיביוטיות

עמידות לאנטיביוטיקה מצויה במגמת 
 ,אמנם .מסוכנת בכל העולםה עליה לרמ

בעל השלכות  ,מדובר באיום גלובאלי
אך בישראל הוא מקבל משנה  ,בותר

על תוקף שכן הוא מייצר עומס נוסף 
מערכת שגם כך עומדת בפני קריסה 

ה יבדמות הארכת משך אשפוז, עלי

עמותת 'רפואה בטוחה' מעבירה מגוון הרצאות 
בארגונים ובקהילה בנושא מניעת זיהומים נרכשים 

להגביר את המודעות במטרה  , במרכזים רפואיים
 .ולהביא לשינוי התנהגותי

 

של  לקהל של יו"ר העמותה, רחל לייקובייץ, הרצאה ב
  תיכוניסטים מכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון

שיח מפרה בנושא ריבוי זיהומים ועמידות -התקיים דו
לאנטיביוטיקה וכן ערכת התגוננות בפני הזיהומים 

עתידי במסגרת רקם שת"פ . הנרכשים בביה"ח
 .התנדבות לקהילה

 

ליצירת מודעות בקרב   הרצאותהעמותה ממשיכה ב
מעסיקים ועובדים במקום העבודה עצמו ובקהילה 

בקרב  הן מרגשות במיוחדהההרצאות  .חבתהמור
, עבורם פיתחה וניצולי השואה קהילת הגיל השלישי

גם  לנו חשוב העמותה הרצאות מותאמות במיוחד. 
, אחרי הקהילת הגיל השלישי קשבת עבורלהיות אוזן 

 שיקשיבו להם!  -רוצים םהכל זה מה שה

 

בסניפים רבים של עמך, לאחרונה הרצאות התקיימו ה
 פייזר ישראל ועוד. mediseen נעמת, חברת

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NWvNjYLZUqY
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התקיימה בכנסת ישיבת  12/12/2018 -ב
חירום של השדולה לשוויון בבריאות 

לזכויות החולה  האגודה בשיתוף
וקואליציית ארגוני החולים. הדיון היה  בישראל

בנושא הקיצוץ בתקציב הגרעוני של מערכת 
  הבריאות. 

 

רפואה 'עמותת יו"ר , לייקוביץ רחל
 נשאה את דבריה:ו בדיוןהשתתפה   'בטוחה

מתגדת בתוקף לכל  רפואה בטוחה "עמותת
 .הבריאות קיצוץ שהוא בתקציב של משרד

הצפיפות הזו, שרבים נוהגים להזכירה בהקשר 
של זמן המתנה ארוך במיון, או פגיעה 
בפרטיות, היא קודם כל צפיפות קטלנית, שעל 

 -של כמביאה למותם פי דוח מבקר המדינה 
  .איש כל שנה 6,000

פונה לנבחרי הציבור  'רפואה בטוחה'עמותת 
בכנסת, לשר האוצר ולממשלת ישראל לעשות 

להציל אנשים כדי את כל הנדרש באופן מיידי 
 ".שבאים לקבל טיפול רפואי ומתים כך סתם

 

 רפואה בטוחה בכנסת

למאבק גם  פההצטר 'רפואה בטוחה'עמותת 
הרפואיים.  בתוך בתי החולים והמרכזים

הנהלות של בתי הכוחות עם  משלבתהעמותה  
החולים בכדי להדריך את ציבור המטופלים 
והמבקרים במספר כללי זהב להימנעות 

 מהידבקות בזיהומים. 

 

 - הושלם פרויקט משותף עם ביה"ח כרמל

 -קמפיין פרסומי בנושא מניעת זיהומים בכרמל 
"לוקחים את האחריות לידיים" אשר נועד לייצר 
תרבות ארגונית המעודדת היענות להיגיינת 

 . ידיים ורתימת צוות ביה"ח

 לסרטון שהופק עבור ביה"ח כרמל לחצו כאן.

 

נרקם שיתוף פעולה נוסף, הפעם   ,בימים אלה
במסגרת קמפיין בנושא עם ביה"ח אסף הרופא. 

יועבר בלינק   אסף הרופאמניעת זיהומים ב
אסף במסרון לכל המתקבל לאשפוז בביה"ח 

, סרטון האנימציה אשר הופק על ידי הרופא
עמותת רפואה בטוחה בנושא התגוננות בפני 

 .זיהומים נרכשים בביה"ח

 פעולה שיתופי

 

 
 זה נוגע בכולנו

 ונוגע לכולנו! 

 3עמוד 

 צרו איתנו קשר:

 

 דואר אלקטרוני:

 info@refuabetuha.org 

 אתר אינטרנט:

www.refuabetuha.org 

פייסבוק:  

https://www.facebook
.com/refuabetuha.org/ 

 יוטיוב:

https://www.youtube.c

om/channel/UCuM0r_i

Lk96IjNJDSPCuyPw?vie

as=publicw_ 

 לינקדאין:

https://www.linkedin.c

-om/company/safe
healthcare/ 

 

 

 הצטרפו עכשיו למאבק של 'רפואה בטוחה'!

https://www.facebook.com/refuabetuha.org/?__tn__=K-R&eid=ARASECvXaUpHAAaDLVToim-Z0wSp8YUHqNsAm4ljq_tFMZwRG87CXwwag9KU5xnHmEKU1N-qTsTTDUdY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDw0nIFY9ngOALdNERIwdPQ_jd1aLRj35N69ShvT4BqFcp5rHALVJEWquA0y_x2NBwXkXBGRjQptTjbsZY4tS9lFUW5d-g94zH1RP6yfJ-8CkipgxIJrKYrxJ2q8DozlyH_FnJq3v09cW187Oo5cuNPBqTZtFQNQuHvfNyJUpUwyHfXPsxOQJNDDmXp2cVC8fv3w7TobJn42ENLoyJnYJoYAP8EkZ2v5HP_1EYnMo6I_JQuYcoXFBaPPo8dn5US2Ip7v_UuT-DMfWKajwMCHXl07nD3a30jaDR9RdVn604-rrwPLK-3tmm_OcN6hjnuTdpJlycVLnfhI-yP2HbrvRorbpk8
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